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سبظهبى غسا  آهَظش ٍ پطٍضش ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ـ ٍظاضت ثبظضگبًی ـ ٍظاضت غٌبیغ ٍ هؼبزى ـ ٍظاضت

ِ ضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی ٍظیطاى ػضَ وویسیَى  ضییس خوَْض ٍ سیوبی خوَْضی اسالهی ایطاى ـ هؼبًٍت ثطًبه

ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز   23/2/1386  هَضخ4543/1 ثٌب ثِ پیطٌْبز ضوبض12/3/1387ُفطٌّگی زض خلسِ هَضخ

ـ آییي ًبهِ اخطایی لبًَى یبزضسُ ضا ثِ 1385لجبس ـ هػَة  لبًَى سبهبًسّی هس ٍ (11)اسالهی ٍ ثِ استٌبز هبزُ 

 :ضطح ظیط تػَیت ًوَزًس

 آییه وامٍ اجرایی قاوًن ساماودَی مد ي لباس

لبًَى سبهبًسّی هس ٍ لجبس وِ زضایي آییي ًبهِ لبًَى  (10) ثِ هٌظَض تحمك اّساف هٌسضج زض هبزُ ـ1مادٌ

 :ًبهیسُ هی ضَز، وبضگطٍّی هطوت اظ اػضبی ظیط تطىیل هی گطزز

الف ـ هؼبٍى اهَض ٌّطی ٍظاضت فطٌّگی ٍ اضضبز اسالهی ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ تبم االذتیبضایي ٍظاضتربًِ ٍ ضییس 

 .وبضگطٍُ

 .ة ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش

 .ج ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍظاضت ثبظضگبًی

 .ز ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍظاضت غٌبیغ ٍ هؼبزى

 .ّـ ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض سبظهبى غسا ٍ سیوبی خوَْضی اسالهی ایطاى

ِ ضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی ضییس خوَْض  .ٍ ـ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض هؼبًٍت ثطًبه

 .ظ ـ سِ ًفط اظ ًوبیٌسگبى غٌَف عطاحبى ٍ تَلیسوٌٌسگبى پبضچِ ٍ لجبس

 .ح ـ ًوبیٌسُ وویسیَى فطٌّگی هدلس ضَضای اسالهی ثِ ػٌَاى ًبظط

 .هػَثبت وبضگطٍُ ثب اهضبی ٍظیط فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی اثالؽ ذَاّسضسـ 1تبصرٌ

 . ًوبیٌسگبى تبم االذتیبض ثبیس حسالل زض سغح هسیطول هؼطفی ضًَسـ2تبصرٌ

 وبضگطٍُ هی تَاًس حست هَضز اظ غبحت ًظطاى یب ًوبیٌسگبى زستگبُ ّبی زیگطثسٍى حك ضأی ثطای ـ3تبصرٌ

ضطوت زض خلسبت زػَت ًوبیس 

 . زثیط وبضگطٍُ تَسظ ضییس وبضگطٍُ اًتربة ذَاّسضسـ4بصرٌت.

 :ٍظبیف وبضگطٍُ ثِ ضطح ظیط هی ثبضسـ 2مادٌ

 .الف ـ اتربش سیبستْب ٍ ذظ  هطی ّبی اخطایی ضسى هَاز لبًَى

ِ ّبی پیطٌْبزی اػضبی وبضگطٍُ  .ة ـ ثطضسی ٍ تػَیت ثطًبه

ُ ّب ثطای تحمك اّساف لبًَى  .ج ـ تؼییي ثطًبهِ زستگب



ُ ّب ٍ اضظیبثی آًْب  ز ـ ًظبضت ثط فؼبلیتْب ٍ ػولىطز زستگب

 .ّـ ـ اذص گعاضش ػولىطز زستگبُ ّبی هطوَل لبًَى

ُ ّب ِ ضیعی ٍ هطاحل اخطایی فؼبلیت ّبی زستگب  .ٍ ـ ایدبز ّوبٌّگی ٍ اًسدبم زض ثطًبه

ِ ّب ٍ زستَضالؼول ّبی هطثَط ثِ ایي آییي ًبهِ یب  .وبضگطٍُ ظ ـ تٌظین ٍ تػَیت ضیَُ ًبه

 .ح ـ پیگیطی ًتبیح گعاضش ّبی اضایِ ضسُ ثِ وبضگطٍُ

 .تسْیالت ٍ اهتیبظات ط ـ تؼییي ضطایظ استفبزُ اظ تسْیالت ثبًىی ٍ اهتیبظات زٍلتی ٍ تؼییي هطوَالى

 .زثیطذبًِ وبضگطٍُ زض هؼبًٍت اهَض ٌّطی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هستمطذَاّسضسـ 3مادٌ

زاذلی تَسظ وبضگطٍُ  ضطح ٍظبیف زثیطذبًِ، ظهبى ٍ هىبى تطىیل خلسبت ٍ ًحَُ ازاضُ خلسبت زض آییي ًبهِ

 .تسٍیي ٍ تػَیت هی ضَز

وبضگطٍُ اضایِ  زستگبُ ّبی شی ضثظ زض لبًَى هَظف ّستٌس گعاضش ػولىطز ذَز ضا ّط ضص هبُ ثِـ 4مادٌ

 .ًوبیٌس

اّساف لبًَى ضا هغبثك ثب   ّط یه اظ زستگبُ ّبی ػضَ وبضگطٍُ هَظفٌس اػتجبضات هَضزًیبظ ثطای تحمك ـ5مادٌ

 .ًوبیٌس زض ثَزخِ سبالًِ ذَز پیص ثیٌی (3)ٍظبیف هٌسضج زض هبزُ 

اٍلیي گعاضش هطاحل   زستگبُ ّبی شی ضثظ هَظف ّستٌس ظطف زٍ هبُ پس اظ اثالؽ ایي تػَیت ًبهِ، ـ6مادٌ

 .خطایی ضا ثِ زثیطذبًِ وبضگطٍُ اضایِ ًوبیٌسا

 : ٍظبیف ٍ تؼْسات زستگبُ ّبی ػضَ وبضگطٍُ ثِ ضطح ظیط هی ثبضسـ7مادٌ

 :الف ـ يزارت فرَىگ ي ارشاداسالمی

ِ ای وبضگطٍُ اػن اظ ثطگعاضی ٍ تؼییي زستَض وبضخلسبت -1 وبضگطٍُ ٍ سبیط ٍظبیف   اًدبم ولیِ اهَض زثیطذبً

 .زثیطذبًِ هغبثك ثب آییي ًبهِ زاذلی

 سبهبًسّی فطٌّگی ـ ٌّطی عطاحبى پبضچِ ٍ لجبس وطَض زض لبلت حوبیت اظ سبذتبضهٌبست اظ خولِ  -2

 .تطىیل ذبًِ عطاحبى پبضچِ ٍ لجبس ایطاى

ػطضِ عطح ّب ٍ الگَّبی  ثطای) ایدبز ًوبیطگبُ زائوی پبضچِ ٍ لجبس ایطاًی ـ اسالهی یب ًگبضذبًِ ٍ هَظُ  -3

 ثطتط ٍ ثطگعیسُ ٍ هػَة وبضگطٍُ

اسالهی زض سبیط  ضاّن وطزى ظهیٌِ حضَض فؼبل ٍ هؤثط عطاحبى هوتبظ ٍ هتؼْس پبضچِ ٍ لجبس ایطاًی ٍف -4

ثطپبیی ًوبیطگبُ آثبض ثب ّوىبضی  وطَضّبی اسالهی ثطای هؼطفی فطٌّگ ٍ توسى ایطاى اسالهی زض لبلت

 .سبظهبى فطٌّگ ٍ اضتجبعبت اسالهی

زض لبلت ثطپبیی  ثطلطاضی اضتجبط ٍ فطاّن ًوَزى ظهیٌِ هجبزالت فطٌّگی هٌبست ثب وطَضّبی اسالهی -5

ُ ّب ٍ خطٌَاضُ ّبی ثیي الوللی ثب ّوىبضی ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ سبظهبى فطٌّگ ٍ  ًوبیطگب

الگَّبی ثطتط پبضچِ ٍ لجبس ایطاًی ـ اسالهی زض ضاستبی  اضتجبعبت اسالهی ثب هحَضیت هؼطفی ًوبزّب ٍ

 .عطاحی ٍ اضبػِ هس اسالهی زض خوَْضی اسالهی ایطاى ػیٌیت ثرطی ثِ استمطاض لغت



ایطاًی ـ اسالهی ٍ ثَهی   اػوبل توْیسات الظم زض خْت تطٍیح ٍ تجلیؾ ًوبزّب ٍ الگَّبی پبضچِ ٍ لجبس -6

سیٌوب، تئبتط، هغجَػبت، وتبة، هَسیمی،  هٌبعك هرتلف وطَض ٍ ًوبزّب ٍ الگَّبی هػَة وبضگطٍُ زض

 .ٌّطّبی ًوبیطی ٍ زیگط فؼبلیت ّبی فطٌّگی

زض وبضگطٍُ ٍ   فطاّن وطزى اهىبى ثجت ٌّطی آثبض عطاحبى پبضچِ ٍ لجبس هغبثك ثب ضطایظ تؼییي ضسُ -7

 .ًیع اػوبل حمَق هبلىیت هؼٌَی زضثبضُ آثبض یبزضسُ

پبضچِ ٍ لجبس   تسْیل ٍ تسطیغ زض فطآیٌس غسٍض هدَظ تأسیس هؤسسبت فطٌّگی ـ ٌّطی ثطای عطاحبى -8

 .یطاًی ـ اسالهیا

ب ـ يزارت آمًزش ي پريرش 

ِ ّبی َّیت هلی ـ -1 اسالهی اظ خولِ زض   تَسؼِ ٍ تؼویك آگبّی ٍ ثبٍضهٌسی زاًص آهَظاى ًسجت ثِ هؤلف

ثطًبهِ خبهغ ٍ خصاة آهَظضی ٍ  ظهیٌِ فطٌّگ پَضص ٍ آضاستگی زض لبلت تْیِ ٍ تسٍیي ٍ اخطای

 .پطٍضضی

اضبػِ ٍ المبی  آضٌب ًوَزى زاًص آهَظاى ثب ضیَُ ّب ٍ هظبّط تْبخن فطٌّگی ؿطة ثِ ٍیژُ زض ظهیٌِ -2

 .الگَّبی ضفتبضی ٍ تطٍیح هسگطایی وبشة زض پَضص ٍ آضایص

ِ ّبی هىول اظ  -3  هؼطفی ًوبزّب ٍ الگَّبی فطٌّگ ایطاًی ـ اسالهی زض ظهیٌِ پَضص، لجبس ٍ سبیطآضای

 .عطیك تػبٍیط وتت زضسی

هساضس ثب تَخِ ثِ   فطاّن وطزى ظهیٌِ عطاحی ّبی هتٌَع ثطای لجبس زاًص آهَظاى، هؼلوبى ٍ وبضوٌبى -4

ِ ای، اظ عطق هرتلف اظ خولِ ثطگعاضی خطٌَاضُ سبلیبًِ لجبس هساضس ٍ  التضبئبت خٌسیتی، سٌی ٍ هٌغم

ِ ّبی ظیجبیی ٍ حدبة وِ ثتَاًس پبسد هٌبسجی ثطای  حوبیت اظ عطح ّبی ثطگعیسُ ثطذَضزاض اظ ضبذػ

 .ًیبظّبی ضٍحی ٍ ضٍاًی آًْب ثبضس

زض خطٌَاضُ ّبی   سفبضش لجبس فطم هرػَظ زاًص آهَظاى هوتبظ، ثطگعیسگبى الوپیبزّب ٍ ضطوت وٌٌسگبى -5

ثطاسبس الگَّب ٍ ًوبزّبی ایطاًی ـ  ػلوی ٍ فطٌّگی ثِ عطاحبى ثطخستِ لجبس اسالهی ٍ تَلیسوٌٌسگبى ٍ

ثبال ٍ اػغبی ایي لجبس ّب ثِ ایي زاًص آهَظاى زض لبلت  اسالهی ٍ ثطذَضزاض اظ پبضچِ ٍ زٍذت ثب ویفیت

 .زض هطاسن ٍ هٌبسجت ّب خَایع فطٌّگی ثطای استفبزُ

  تْیِ زستَضا لؼول خبهؼی ثطای سبهبًسّی ٍضؼیت ظبّطی لجبس زاًص آهَظاى خْت تػَیت -6

 .زض وبضگطٍُ

عطح ّب ٍ وبضثطز  تْیِ زستَضالؼول ًحَُ ثطگعاضی خطٌَاضُ سبلیبًِ زض هساضس ٍ ّوچٌیي ضطایظ گعیٌص -7

 .آى خْت تػَیت زض وبضگطٍُ

 : يزارت بازرگاویج ـ 

 .هػَثبت وبضگطٍُ ػطضِ پَضبن ٍ لجبس هٌغجك ثب (هطوعی ٍ استبًی) ثطپبیی ًوبیطگبُ فػلی ٍ زائوی  -1

ثب هَاظیي   حوبیت ػولی اظ عطاحبى ٍ تَلیسوٌٌسگبى پَضبن اسالهی وِ هحػَالت آًْب ضوي اًغجبق -2

 .ضطػی پَضص اظ ویفیت، ظیجبیی، خصاثیت ٍ تٌَع ثطذَضزاض ثبضس



هٌدط  (فَق الصوط ثب ٍیژگیْبی) اضایِ تسْیالت لبًًَی وِ ثِ وبّص لیوت توبم ضسُ لجبس ّبی تَلیسی  -3

 .هحسَس افعایص زّس ضَز ٍ لسضت ضلبثت آًْب ضا ًسجت ثِ سبیط وبالّبی فبلس ضطایظ ثِ عَض

اسالهی ٍ   ضٌبسبیی تَلیسوٌٌسگبى ٍ فطٍضٌسگبى هَفك زض ظهیٌِ تَلیس ٍ ػطضِ لجبس ّبی هٌبست -4

 .هحػَالت آًْب اػغبی تسْیالت ثِ آًْب ٍ ضفغ هطىالت ایطبى ٍ تسْیل ضطایظ غبزضات ثطای

ضسُ ثِ   حوبیت اظ عطاحبى هَفك لجبس ّبی اسالهی زض اهَض غٌفی خْت ضسبًسى هسل ّبی عطاحی -5

 .تَلیس اًجَُ

ِ وٌٌسُ لجبس  ًظـبضت هستوط ٍ هؤثط ٍ اػـوبل وٌتـطل ّبی  الظم ثط غٌـَف تَلیسوٌٌسُ ٍ -6  .ػطض

ِ ّبی ذبضخـی -7 ِ ّبی گوطوی ثط ٍاضزات تدبضی پَضبن ٍ پبضچ ثطاسبس لبًَى   پیگیطی ٍضغ ٍ اػوبل تؼطف

 .ـ ٍ اغـالحبت ثؼسی آى1372همطضات غـبزضات ٍ ٍاضزات ـ هػـَة

اػوبل   الساهبت الظم خْت ّسایت ثبظاض ػطضِ الجسِ ٍ پَضبن ذبضخی اظ هطحلِ ثجت سفبضش ٍ -8

 .ًظبضت ّبی الظم

ػطضِ ضسُ  ثب تٌَع ثرطی ثِ هسل ّبی اسالهی ٍ خبهؼیت هحػَالت« عطح خلَُ ّبی حدبة»  تَسؼِ  -9

 (اظ لجیل ضٍسطی ثلٌس ٍ خَضاة هٌبست)ثطای پَضص وبهل ثبًَی هسلوبى ایطاًی 

ِ ای  ّوىبضی ثب ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی خْت ثطپبیی ًوبیطگبُ، هَظُ ٍ -10 خطٌَاضُ ّبی هلی، هٌغم

 .ٍ ثیي الوللی ثب هحَضیت هؼطفی ًوبزّب ٍ الگَّبی پبضچِ ٍلجبس ایطاًی ـ اسالهی

 .لجبس  اػوبل توْیسات ٍ الساهبت حوبیتی الظم ثطای تطىیل ٍ تمَیت غٌف عطاحبى پبضچِ ٍ -11

 :د ـ يزارت صىایع ي معادن

ًسبخی ٍ  فطاّن وطزى اهىبى اضتجبط هؤثط عطاحبى پبضچِ ٍ لجبس ّبی اسالهی ثب وبضذبًدبت -1

 .تَلیسوٌٌسگبى لجبس

ذػَظ  حوبیت اظ وبضذبًدبت ٍ تَلیسوٌٌسگبى لجبس ّبی هٌغجك ثب الگَّبی ایطاًی اسالهی ثِ -2

 .چبزض ثب ویفیت

ِ ٍیژُ -3 ِ چبزضی  حوبیت اظ هتمبضیبى تأسیس ٍاحسّبی تَلیس غٌؼتی لجبس ٍ پبضچِ ث  .پبضچ

  تالش زض خْت تَلیس هٌسَخبت اظ هَاز اٍلیِ عجیؼی ثب ویفیت استبًساضز ثِ هٌظَض -4

 .خلت الجبل هطزهی ثِ هػطف هٌسَخبت ٍ پَضبن اسالهی ـ هلی تَلیس زاذل

 :َـ ـ سازمان صدا ي سیمای جمًُری اسالمی ایران      

  تطٍیح الگَّبی هٌبست پَضص هٌغجك ثب اضظش ّبی فطٌّگی، اسالهی ٍ هلی زض فیلن ّب، -1

 .سطیبل ّب، هستٌسّب، ًوبٌّگ ّب، پَیبًوبیی ّب، گعاضش ّب ٍ گفتگَّب

ِ ّبی تلَیعیًَی زض خْت هؼطفی ٍ تطٍیح ًوبزّب ٍ الگَّبی پبضچِ -2 ٍ لجبس   تْیِ ٍ پرص ثطًبه

 .هرتلف تبضیری ایطاًی ٍ ثَهی هٌبعك هرتلف وطَض ٍ ًیع هسل ّبی لجبس ایطاًیبى زض ازٍاض

اضایِ ضسُ ٍ   اًؼىبس خطٌَاضُ ّب ٍ ًوبیطگبُ ّبی هس ٍ لجبس اسالهی ٍ هلی ٍ هؼطفی عطح ّبی -3

ِ ّبی سیوب  .عطاحبى هَفك زض ثطًبه



ِ ّبی سیوب -4  . پطّیع اظ تطٍیح الگَّبی ؿطثی پَضص زض پرص ثطًبه

  اعالع ضسبًی زضثبضُ خطیبى ّبی هٌحطف ٍ هْبخن هس ٍ الگَّبی ؿطثی پَضص زض لبلت -5

ِ ّبی خصاة تلَیعیًَی ّوطاُ ثب اضایِ الگَّبی ثسیل ٍ ثطتط اسالهی ایطاًی  .ثطًبه

ِ ّبی پَیبًوبیی ثطای وَزوبى ثِ هٌظَض خلت تَخِ آًْب -6 ثِ لجبس ّبی   تَخِ ٍیژُ ثِ سبذت ثطًبه

 .اسالهی ایطاًی ثب استفبزُ اظ ًوبزّبی هحجَة ػطٍسىی

ّوبٌّگی ٍظاضت  تسٍیي زستَضالؼول ثطای ًحَُ حضَض ثبظیگطاى زض تلَیعیَى ٍ سیٌوب ثب ّوىبضی ٍ -7

آییي ًبهِ خْت تػَیت زض  فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی، حساوثط ثِ هست یه هبُ اظ تبضید تػَیت

 .اضگطٍُن

هغبثك ثبضبذع ّبی تؼییي ضسُ ) تطٍیح ٍ تجلیؾ الگَّبی لجبس هٌغجك ثب فطٌّگ ایطاًی ـ اسالهی  -8

 .ثِ ٍسیلِ هدطیبى تلَیعیَى (زض وبضگطٍُ

ٍ ریسی ي وظارت راَبردی رییس جمًُر  :ي ـ معايوت بروام

خْت تأهیي   تَخِ ٍیژُ ثِ پیطٌْبز زستگبُ ّبی اخطایی ٍ ٍظبیف هٌسضج زض لبًَى ٍ آییي ًبهِ -1

 .سٌَاتی هٌبثغ الظم ثطای اخطایی ضسى هػَثبت ٍ پیگیطی هطاحل تػَیت زض الیحِ ثَزخِ

ِ ای پیطٌْبزی زستگبُ ّبی ػضَ زض خْت تأهیي -2   فطاّن وطزى اهىبى تحمك عطح ّبی ثَزخ

ِ ّبی اخطایی لبًَى  .ّعیٌ

  . ثِ تأییس همبم هحتطم ضیبست خوَْضی ضسیسُ است9/4/1387ایي تػَیت ًبهِ زض تبضید       

 هؼبٍى اٍل ضئیس خوَْض ـ پطٍیع زاٍزی

 


